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1. Objecte

La present memòria pretén recollir de forma resumida les principals actuacions desenvolupades per
l’entitat durant l’any 2020 amb l’objectiu de donar a conèixer les actuacions realitzades al llarg de
l'any i, especialment, els avenços realitzats cap a l’objectiu marc d’aconseguir una societat catalana
més respectuosa amb el medi ambient.
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2. Objectius, àmbits de treball i estructura

La Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (en endavant Rezero)
neix l'any 2005 com una entitat privada, independent, sense ànim de lucre i d'àmbit català. L’entitat
pretén contribuir al fet que les administracions i els agents socials i econòmics iniciïn un gir radical cap
a models més sostenibles, invertint les tendències actuals de producció de residus tot oferint eines i
experiències, tant per la reducció de residus en concret, com per un canvi de model de consum general,
basat en la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Objectius de Rezero

Impulsar conjuntament amb les entitats socials, administracions i agents econòmics accions i
pràctiques que promoguin la cultura de la reducció, la reutilització i l’aprofitament dels residus
com a recursos.

Col·laborar en la recerca, comunicació i debat científic i tècnic en matèria de consum, gestió
eficient de recursos i energia.

Establir un espai d'intercanvi d'experiències i d’informació en l’àmbit de la prevenció i el consum
responsable al nostre país, i amb d’altres iniciatives europees i internacionals.

Dinamitzar la relació entre els sectors socials, universitaris, empresarials i de l’administració.

Promoure la cooperació i participació de la societat civil en les decisions tal i com la Unió
Europea contempla en el seu VI Programa d’Acció Ambiental.

Col·laborar amb el les administracions i el govern català en l’assessorament, suport i elaboració
d’iniciatives legislatives en l’àmbit de la prevenció de residus i el consum sostenible.

Àmbits de treball

Les activitats que desenvolupa Rezero s’estructuren en quatre àmbits:

Campanyes estratègiques

Creació o socialització del coneixement

 Plans i polítiques transformadores

Iniciatives legislatives

L’entitat pretén vincular als diferents sectors socials, econòmics, institucions i administracions, que
tenen molt  a  fer  en  l’actual  model  de  consum i  desenvolupament  de  la  nostra  societat.  Així  els
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col·lectius que poden participar i beneficiar-se de les activitats de Rezero són:

administracions  públiques  (ajuntaments,  consells  comarcals  i  consorcis,  diputacions,
departaments de la Generalitat de Catalunya, etc.)

agents econòmics (empreses privades, comerços i distribuïdors, professionals lliures, etc.)

centres d'ensenyament, recerca i innovació (universitats, centres investigadors, escoles, etc.)

entitats (organitzacions cíviques, gremis, federacions i associacions de comerciants, sindicats,
etc.)

ciutadania
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3. Resum d’activitats

3.1 Campanyes estratègiques

3.1.1 Campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”

El Dia Internacional lliure de bosses és un referent a Catalunya, però també a l’Estat espanyol i a 
nivell internacional. Ja fa més de deu anys que la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus, 
junt amb ajuntaments com Barcelona, gremis, entitats, empreses de tota Catalunya i en el context 
de la campanya Catalunya lliure de bosses, celebrem el 3 de juliol, Dia Internacional Lliure Bosses, 
que va començar com a convocatòria catalana i ha esdevingut internacional. La convocatòria és 
secundada per diverses organitzacions a nivell català, estatal i internacional, com GAIA 
Internacional o Zero Waste Europe, que realitzen actuacions participatives. Any rere any més gent 
de tot el món s'uneix per reduir el consum de bosses, símbol universal de la cultura d’un sol ús.

El Dia Internacional sense bosses de plàstic té dos objectius principals:

1. Instar autoritats regionals, nacionals i locals a adoptar mesures ambicioses en el tema de l'ús de 
bosses de plàstic.

2. Crear consciència en el públic general i fomentar el canvi cap a bosses reutilitzables en els 
consumidors.

L’any 2020, Rezero ha liderat la campanya que ha impulsat l’Alianza Residuo Cero (de la que forma 
part Rezero conjuntament amb Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna i 
Surfrider) per celebrar aquest dia. La campanya, amb l’eslògan “Treu-te el plàstic del cap”, ha fet 
incidència en la necessitat que cap tipus de bossa sigui gratuïta.
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3.1.2 Campanya de difusió del sistema de retorn d'envasos

Des de l’any 2009 impulsem una campanya de difusió del sistema de dipòsit, devolució i retorn 
(SDDR) amb el convenciment que calen models que apostin per la prevenció dels residus i dels 
residus d'envasos, així com la recollida i aprofitament màxim dels residus com a recursos.

S'ha continuat treballant en la campanya a nivell estatal, català i balear. A nivell balear Rezero 
s'integra dins la Plataforma Per una Mar sense Plàstics, juntament amb les principals entitats 
ambientalistes de les Illes com el GOB, Amics de la Terra, Greenpeace o Fundació Deixalles.

Per la situació sanitària la major part de les tasques realitzades en el marc de la Plataforma per 
una mar sense plàstics han consistit al llarg del 2020 en reunions virtuals per anar fent el 
seguiment del procés d'implementació de la Llei de Residus i el sistema de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos. També s'han mantingut converses contínuament a través dels missatges i les xarxes 
socials.

A diferència d'altres anys en que predominaven les activitats divulgatives, dirigides a la ciutadania, 
enguany el treball s'ha centrat en el funcionament intern de la plataforma i en l'acció política.

Les dinàmiques de treball compartit per l'impuls de la Llei de Residus i la implementació dels SDDR 
a les Illes després de tants anys, han generat un clima de confiança entre les entitats de la 
Plataforma per una Mar sense Plàstics, que facilita la tasca de lobby per acompanyar el 
desenvolupament de mesures de prevenció i reutilització contemplades per la Llei.

http://perunamarsenseplastic.org/

3.1.3 Comerç Verd

Rezero impulsa des de la seva creació el Comerç Verd. Amb el certificat de qualitat “Comerç Verd”
es contribueix a identificar i donar a conèixer aquells comerços de proximitat que tenen a la venda
una oferta de productes que permeten a la ciutadania consumir de forma respectuosa amb el medi
ambient. Els comerços certificats per Rezero com a Comerç Verd han de complir el requisit de no
distribuir  gratuïtament bosses de  plàstic  d'un sol  ús i,  segons la seva tipologia,  la  seva oferta
comercial ha de complir uns criteris, com és la venda a granel, la venda de productes de proximitat o
de comerç just, la venda de productes ecològics o la venda de productes retornables o reutilitzables.

Des de Rezero s'ha continuat amb les tasques de secretaria per aglutinar i donar suport a tots els
establiments certificats com a Comerç Verd arreu del territori català i en la promoció i difusió dels
comerços certificats a través de la web. El 2020, degut a la situació de pandèmia, no s’ha pogut fer
entrega dels Premis Rezero que compten amb una categoria específica per a la millor iniciativa d’un
establiment certificat per facilitar el consum responsable a la ciutadania.

Per tal de donar visibilitat i difondre el Comerç Verd, s’han utilitzat principalment dues eines digitals.
En  primer  lloc  la  web pròpia del  Comerç Verd (www.comercverd.cat),  on  estan  bolcats tots els
establiments certificats i també s'hi pot trobar informació sobre el consum responsable, consells per
als  comerciants  i  les  persones  consumidores,  etc.  En  aquest  sentit,  enguany  s’han  continuat
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realitzant tasques d’actualització del mapa amb els comerços certificats i dels diferents apartats i
contingut de la web. En segon lloc, amb la informació recollida també s’han actualitzat els punts
d'interès  i  els  itineraris  de  Comerç  Verd  creats  al  Mapa  Barcelona+Sostenible
(www.bcnsostenible.cat) per tal de fer difusió de l'oferta comercial respectuosa amb el medi ambient
que existeix a la ciutat.

Des de la secretaria s’ha mantingut una relació amb els Comerços Verds per poder respondre a les
seves demandes i s’han atès les consultes rebudes a través del web de Comerç Verd de comerços
interessats en la certificació.

Enguany  s’han  revisat  i  actualitzat  els  comerços  que  estan  certificats  com  a  Comerç  Verd  a
Barcelona.  S’han  visitat  els  comerços  certificats  amb  anterioritat  per  assegurar  que  segueixen
complint els criteris que els van permetre obtenir la certificació i s’han identificat de nous. Aquest
treball de camp s’ha realitzat als 16 barris de la ciutat on hi ha comerços certificats: La Vila de
Gràcia, Sarrià, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu del Palomar, La Dreta de l’Eixample, Sant
Pere, Santa Caterina i La Ribera, El Fort Pienc, La Sagrada Família, Les Corts, Antiga Esquerra de
l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, La Maternitat i  Sant Ramon, El Camp del
Grassot i Gràcia Nova, El Gòtic i Pedralbes. A més, aquest any també s’ha realitzat treball de camp
al districte de Sants-Montjuïc, on s’han certificat un total de 44 comerços entre els barris de Sants,
El Poble-Sec i  Hostafrancs. Com a resultat de les incorporacions, actualitzacions i contactes a
través de la web, s’ha tancat l’any amb 440 establiments certificats a la ciutat.

Pel que fa a la resta del territori català, en el marc d’aquesta campanya durant l’any 2020 l’entitat
ha fet diferents actuacions a Pallejà, Sant Boi i Sant Pol de Mar que han permès identificar 35 nous
establiments,  suposant  un  total  de  660  comerços
certificats a tot Catalunya.

Sant Boi de Llobregat volia reduir l’ús d’envasos de plàstics
als  mercats.  Amb  aquest  objectiu,  s’ha  realitzat  una
campanya  de  foment  dels  envasos  compostables  i
reutilitzables  a  través  d’una  primera  diagnosi  i  el
repartiment d’aquests envasos de manera gratuïta entre la
clientela a través dels paradistes.

A Pallejà, a més de certificar 17 comerços com a Comerç
Verd, s’ha fomentat la reutilització a través del repartiment
de bosses de malla en fruiteries i  verduleries,  bosses de
cotó  per  producte  sec  i  coixineres  del  pa  als  forns  del
municipi. Per tal de fomentar el Comerç Verd local també s’ha instal·lat l’exposició de la campanya
als mercats municipals, i s’han realitzat dos vídeos de presentació.

També s’han dut a terme actuacions amb el Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona
amb l’objectiu de reduir  l’ús d’envasos de plàstic d’un sol  ús en els establiments agremiats.  En
concret s’ha realitzat una sessió de formació, s’ha redactat un article per a la revista del Gremi que
es fa arribar a tots els seus associats i s’ha elaborat una campanya comunicativa per a fomentar
l’ús d’envasos reutilitzables o de menor impacte ambiental en els establiments.

http://comercverd.rezero.cat/
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3.1.4 Remenja’mmm

El 2020 s’ha continuat, conjuntament amb la Fundació Banc de Recursos, la campanya 
Remenja’mmm, amb l’objectiu de sensibilitzar, tant les persones consumidores com el sector de la 
restauració i l’hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i 
accions alternatives per a la seva reducció.

La campanya Remenja’mmm pretén implicar al sector de la restauració en l’aprofitament alimentari 
perquè contribueixi a normalitzar entre la clientela l’hàbit d’emportar-se el menjar i la beguda que no
s’han acabat. L’any 2020 no s’han pogut realitzar campanyes municipals degut a la situació 
sanitària causada per la COVID19 que ha obligat al tancament dels establiments de restauració o 
n’ha restringit l’activitat durant bona part de l’any.

No obstant, sí que s’ha pogut donar continuïtat al Premi Remenja’mmm, un concurs on es premia 
aquells restaurants amb millors accions per reduir el malbaratament alimentari, convocant-ne la 
tercera edició. Els restaurants Pa i Raïm de Palafrugell i el Cèntric Gastro d’El Prat de Llobregat van
guanyar el primer i segon premi respectivament i es va lliurar un accèssit a l’INS Palafrugell per la 
seva tasca educativa vers la prevenció del malbaratament alimentari. No s’ha pogut realitzar un 
acte conjunt d’entrega dels premis com en les edicions anteriors, sinó que s’ha efectuat el lliurament
del guardó en els mateixos establiments guanyadors i s’ha elaborat una càpsula audiovisual per a 
fer-ne difusió a través de les xarxes socials.

Actualment la campanya compta amb més de 330 establiments adherits arreu de Catalunya, 
especialment concentrats a Barcelona, Roses, Sabadell, Molins de Rei, Pallejà, Vilanova i la Geltrú i 
Sitges.

www.remenjammm.cat
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3.1.5 Pont Alimentari

S’ha donat continuïtat al projecte Pont Alimentari, un projecte impulsat des de Rezero conjuntament
amb la Fundació Banc de Recursos i que pretén incidir en la reducció del malbaratament a través 
d’una campanya d’educació ambiental basada en els valors de la solidaritat i l’aprofitament dels 
recursos naturals.

El projecte inclou la diagnosi dels aliments que es llencen en el sector de la distribució d’aliments al 
detall, el càtering i la restauració, la seva sensibilització quant a la reducció del malbaratament 
alimentari i les propostes de millora i la creació d’una xarxa d’interacció (Pont) entre aquestes 
empreses donants i entitats receptores de suport a col·lectius vulnerables. De forma paral·lela, es 
desenvolupen accions de sensibilització dirigides tant als clients i personal de les empreses com a la
població general amb l’objectiu de fomentar un canvi de comportament i actitud envers el 
malbaratament.

L’any 2020 han estat 130 els punt de donació d’excedents. Hi han participat empreses i 
establiments d’alimentació com Bon Preu, Veritas, Condis, Consum, i de restauració com Serunion, 
Campos Estela o Arcasa. En total l’any 2020 s’han recuperat i aprofitat 456.875 quilograms 
d’aliments (fresc i sec), que suposa un increment de més del 35% respecte l’any anterior. Pel que fa 
al menjar cuinat, s’han  aprofitat 8.986 racions.  Pel que fa als receptors, 57 entitats de tot 
Catalunya s’han pogut beneficiar d’aquests aliments.

www.pontalimentari.org

En el marc de Pont Alimentari s’han dut a terme dues campanyes específiques a la ciutat de 
Barcelona.

Per una banda s’ha realitzat la Diagnosi i disseny de prova pilot per a l’aprofitament d’excedents 
alimentaris en cadenes de supermercats i fruiteries als districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó 
amb l’objectiu de determinar el potencial de donació d’excedents alimentaris d’aquests establiments 
i el potencial d’aprofitament d’aquests aliments per part de les entitats socials dels dos districtes.

Per altra banda, s’ha iniciat el projecte Nodrim Sant Andreu, en el qual es volen impulsar accions de
sensibilització i foment de l’alimentació saludable i la prevenció del malbaratament alimentari al 
districte de Sant Andreu amb la participació d’entitats i agents socials del territori. En aquest sentit, 
el 2020 s’han fet els primers contactes amb entitats i associacions del districte i s’han començat a 
planificar les actuacions que es desenvoluparan al llarg del 2021.

pàg. 10

Memòria Activitats 2020

http://www.pontalimentari.org/


3.1.6 Rewine

Rezero ha dissenyat i impulsat el projecte REWINE. Un projecte transformador amb l’objectiu 
principal de demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització 
d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya. Aquest projecte ha comptat amb 
finançament europeu a través del programa LIFE i s’ha dut a terme conjuntament amb el Parc de 
Recerca de la UAB, Inèdit, l’Agència de Residus de Catalunya, la Cooperativa Falset Marçà i Cellers 
Torres. El projecte REWINE aporta innovació i visió de futur cap a la prevenció de residus.

Durant l’any 2020, s’ha finalitzat la prova pilot, coordinada per Rezero, s’han analitzat els resultats i
el projecte ha conclòs amb èxit. Hi han participat set cellers catalans (la Cooperativa Falset Marçà, 
Cellers Torres, Albet i Noya, la Vinyeta, Talcomraja, Vins Pravi i Joan Ametller), 3 cadenes de 
supermercats (Veritas, Ametller Origen i Caprabo), 32 botigues i 54 restaurants ubicats en diversos 
punts de Catalunya, 2 empreses logístiques, 3 deixalleries del Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental i la planta de rentat d’ampolles Infinity i la de Vins Pravi. Al llarg de la prova pilot 
s’han venut més de 150.000 ampolles de vi, el projecte ha aconseguit recuperar-ne el 54% (82.239)
per a la seva reutilització. La vida útil d'aquestes ampolles representa l'estalvi de més de 170.000 
kg de CO2 equivalent, que són les emissions que produiria un vehicle en fer 11 voltes al món. A més,
amb la reutilització d’aquestes ampolles s’han evitat 33 tones de residus.

L’avaluació ambiental dels sistemes de recollida i rentat d’ampolles que s’han testat  indica que les 
ampolles reutilitzables són més respectuoses amb el medi ambient que les ampolles d’un sol ús, ja 
que suposen un estalvi d’entre 0,56 i 2,6 kg de CO2 equivalent per ampolla, acumulats després de 8
reutilitzacions. Els beneficis ambientals es podrien incrementar encara més si es redueix la distància
entre els cellers i les plantes de rentat. La planta de rentat de la prova pilot es situava a més de 
400 km dels diferents cellers i tot i així s’ha demostrat un estalvi en la petjada de carboni. D’altra 
banda, amb les condicions de la prova pilot, el cost de l’ampolla reutilitzada és lleugerament més alt
que el d’una ampolla nova, però la distància entre
la planta de rentat i el celler és clau per optimitzar
el cost econòmic.

Així doncs, la prova pilot ha mostrat que la
reutilització és viable, tant a nivell tècnic, com
ambiental i econòmic.

La reutilització d’ampolles de vi al sector vitivinícola
català podria suposar un estalvi de més de 100 milions de kg de CO2 equivalents anuals i 21.756 
tones de residus i, reduiria així un 28% la seva petjada de carboni. Aquest estalvi correspondria a 
reutilitzar les 48.346.793 ampolles de vi produïdes a Catalunya i posades al mercat català. La 
reutilització d’ampolles de vi pot oferir potencials estalvis econòmics per als cellers (considerant que 
en una economia d’escala s’optimitzarien els costos i que el cost del punt verd segueix una 
tendència creixent), per als municipis (derivats de l’estalvi en costos de recollida i tractament 
d’ampolles que deixarien de gestionar) i oportunitats de creació de llocs de treball que fomenten 
l’economia verda, circular, local i amb capacitat per promoure la reinserció social (sobretot en 
l’ocupació vinculada a la logística i al rentat de les ampolles).

www.rewine.cat
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3.1.7 Jo Coco

La campanya Jo Cøcø promou l’estil de vida Residu Zero. Després de l’èxit de la Websèrie Objectiu 
#Rezero on cinc famílies van acceptar el repte de no produir residus en un mes, Rezero ha creat 
diferents formats per fer arribar el consum conscient al màxim de població. Aquest 2020 ho ha fet a 
través de la posada en marxa de quatre cicles de xerrades dirigits a diferents públics, una 
campanya enfocada a la prevenció de residus en el turisme i altres actuacions.   

Per una banda s’ha engegat la campanya «Zero Waste Tour» que mostra opcions i alternatives de 
consum per reduir els residus fent turisme per Barcelona, o qualsevol altra ciutat del món. Per 
facilitar-ho s’ha dissenyat l’Interactiu homònim (www.zerowastetour.org) en català, castellà i anglès.
Aquest interactiu proporciona algunes vies clares d’acció i oportunitats per fer créixer la força dels i 
les turistes per aconseguir el canvi. En aquesta línia, s’ha creat un catàleg, descarregable a 
l’interactiu, que recull aquestes alternatives i altres, i un expositor que resumeix part d’aquesta 
informació d’una manera molt visual i clara. A més, per facilitar la transició s’ha creat un kit amb els
elements necessaris per reduir la toxicitat i
quantitat dels residus generats. Finalment, i amb
l’objectiu d’estendre el turisme residu zero més enllà
de la ciutat s’ha realitzat una campanya de
comunicació que ha consistit en l’edició i difusió de
quatre càpsules vídeo, una forta campanya per
xarxes socials en col·laboració amb altres entitats, i
la realització d’un Webinar centrat en el turisme
sostenible.

Per altra banda, durant el 2020 s’ha portat el Repte
Residu Zero als municipis de Santa Perpètua de
Mogoda, Son Servera i Sant Pol de Mar, i a la Casa
Batlló. A través d’un cicle de cinc xerrades les persones participants s’han convertit en 
consumidores conscients i expertes en Residu Zero. Han pogut compartir experiències i descobrir, 
entre d’altres, alternatives als productes d’un sol ús, quins comerços del municipi els permeten fer 
una compra sense envasos, amb productes ecològics i/o de proximitat, alternatives d’higiene 
convencionals, i com fer una neteja domèstica sense tòxics. Un cop acabades les xerrades de Sant 
Pol de Mar i la Casa Batlló, les persones participants han rebut el kit #Rezero, amb elements 
reutilitzables que els ha facilitat el camí cap a un canvi d’hàbits.

En el cas de Santa Perpètua de Mogoda el Repte s’ha realitzat amb alumnes de 3r d’ESO, 
emmarcat en l’assignatura Servei Comunitari seguint un format Aprenentatge i Servei. Els estudiants
havien de tancar el cicle amb la realització d’un servei comunitari que s’ha vist truncat pel 
confinament. Tot i això, abans de la pandèmia han pogut visitar comerços i restaurants del municipi 
per compartir el coneixement en prevenció de residus i malbaratament alimentari amb ells. 
D’aquesta experiència s’ha editat un vídeo resum per engrescar altres joves a fer el mateix.

A Son Servera la campanya Jo Coco s'ha realitzat entre els mesos de febrer i juny amb els alumnes 
de 4rt d'ESO de l'IES Puig de Sa Font. La proposta constava de dues fases. La primera part, 
realitzada de forma presencial a l'Institut, ha servit per introduir als alumnes a la problemàtica de la 
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generació de residus i els impactes ambientals del consumisme d'usar i llençar. La segona fase de 
la proposta consistia en l'inici del repte Residu Zero a casa, i en l'acompanyament als alumnes al 
llarg d'aquest procés. Per fer-ho els alumnes havien d'explorar les alternatives domèstiques a la 
generació de residus i gravar-se en vídeo explicant les iniciatives que proposen per reduir els 
residus.

www.consumconscient.cat

3.1.8 Salut de plàstic

A Rezero hem vist la necessitat d’engegar una nova iniciativa i donar visibilitat a l’afectació que 
determinats productes d’envasat tenen sobre la pròpia salut. Per avançar cap a la reducció de la 
toxicitat al consum es necessita un major coneixement de la problemàtica per part de tots els 
agents, un canvi d'hàbits de consum a favor d'un estil de vida saludable i un canvi de polítiques. Per 
això, Rezero va engegar el 2019 aquest projecte de conscienciació i sensibilització entorn la 
problemàtica específica dels plàstics a la salut humana.

Per a promoure el debat, la conscienciació i el pas a l’acció es va comptar amb el suport i la 
participació voluntària de líders d'opinió del món de la cultura, la ciència, l'esport, l'ecologisme i la 
salut. Vint persones referents en els seus àmbits professionals i pel conjunt de la població (deu de 
l’àmbit català i deu de l’àmbit balear), es van realitzar una analítica d’orina per a detectar la 
presència de substàncies tòxiques derivades de  l’exposició a plàstics com
ftalats i bisfenols directament vinculats a l’envasat d’aliments.

A partir dels resultats d’aquesta analítica es va iniciar tota la campanya
de comunicació ambiental i acció ciutadana a través dels mitjans de
comunicació, l’elaboració de material audiovisual per xarxes 2.0,
l'elaboració de recursos pràctics per a reduir la toxicitat vinculada a
l’envasat de l’aliment (tant pels consumidors com pels agents econòmics),
xerrades informatives i d’altres accions de difusió.

La campanya #SalutdePlàstic segueix activa i es va desenvolupant en el
context d'altres activitats, a fi de seguir fent incidència en els objectius de
prevenció del sobreenvasat alimentari i per tal d'arribar a un públic més ampli.

De fet, l'èxit de la campanya Salut de Plàstic, iniciada al 2019 a Balears i a Catalunya, ens va 
animar a replicar la campanya a nivell estatal i europeu. La campanya reanomenada Salud de 
Plástico/Plastic in the Spotlight, es va fer pública al desembre de 2020 i compta amb la participació
de més de 50 persones analitzades de 6 països diferents i diversos polítics del Parlament Europeu.

La campanya inclou els següents socis a nivell europeu: Rezero (Spain), Zero Waste Europe 
(Brussels EU), Ekologi Brez Meja (Slovenia), Zero Waste Latvia (Latvia), Za Zemiata (Bulgaria), and 
ZERO (Portugal). Cada soci de la campanya s’ha encarregat de contactar amb personatges 
mediàtics i polítics dels seus respectius territoris per involucrar-los en la campanya i proposar-los 
de fer-se les analítiques d’orina. A nivell europeu, hem aconseguit involucrar en la campanya a la 
Vicepresidenta del Parlament Europeu, Margrethe Vestager entre d’altres parlamentàries com Heidi 
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Hautala, Pascal Canfin and Frederique Ries.

En el marc d’aquesta campanya, el 2020 s’ha dissenyat una exposició modular per fer arribar el 
missatge de conscienciació a un públic ampli i divers, més enllà de les xarxes socials. L’exposició 
consta de plafons individuals on apareixen 20 fotografies de les personalitats que van participar en 
la recollida de mostres d’orina acompanyades de plafons explicatius amb contingut divulgatiu i 
didàctic.

L’exposició itinerant ha estat en diversos equipaments municipals, com ara centres cívics, 
biblioteques o equipaments ambientals de Catalunya. En alguns d’aquests equipaments, l’exposició 
s’ha complementat amb la realització d’un taller participatiu obert al públic en format virtual i 
presencial, segons les mesures sanitàries corresponents en el context de la pandèmia de la 
COVID19.

www.salutdeplastic.org

3.1.9 Nou període

L’any 2020 Rezero ha dissenyat i engegat la campanya Nou Període, sobre els impactes ambientals,
econòmics, socials i en la salut dels productes menstruals d’un sol ús, i les alternatives existents per
viure una menstruació Residu Zero. El projecte s’adreça al públic general, la comunitat educativa i 
responsables polítics, i compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, la Conselleria 
de Medi Ambient i Territori de les Illes Balears i COCORO.

Amb aquesta campanya Rezero pretén trencar el tabú de la
menstruació que existeix encara avui en dia en la nostra societat,
normalitzant aquest fenomen que viu la meitat de la població durant
2.400 dies de la seva vida de mitjana. I ho fa a través de la informació
com a eina d’empoderament per a les persones menstruants.

Per això s’han elaborat diversos materials, com la Guia cap a una
menstruació Residu Zero, el Directori de productes menstruals
reutilitzables, i altres recursos d’educació menstrual, així com
l’adaptació als contextos català i balear i traducció de l’Estudi “Els
costos ambientals i econòmics dels productes d’un sol ús menstruals,
bolquers i tovalloletes humides“, realitzat per Rezero a nivell europeu
per encàrrec de Zero Waste Europe, Break Free From Plastic i
Reloop. També es va realitzar el webinar «Canviem les Regles. Visions
transformadores entorn els productes menstruals», així com actuacions a les xarxes socials. 
Aquests recursos es poden trobar a la web de Rezero.

https://rezero.cat/campanyes/nouperiode/
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3.2 Creació i socialització del coneixement
Des de Rezero es considera que la recerca i la innovació resulten imprescindibles per avançar en el 
camp de la prevenció de residus i en la seva aplicació a la gestió dels recursos i els models 
productius del nostre país. Per aquesta raó aquest és un dels àmbits que s'ha continuat treballant 
durant el 2020 amb la realització dels següents estudis:

- Redacció de l’informe Estudio del coste ambiental de los llamados
bioplásticos y otras alternativas a los plásticos de un solo uso, 
encarregat per Amigos de la Tierra.
Aquest estudi té com a objectius principals:  Identificar i descriure les
alternatives al plàstic tradicional que s’estan obrint camí en el sector de
l’envasat d’aliments d’un sol ús en el territori espanyol i internacional i
aportar un anàlisi clar i objectiu dels impactes ambientals que poden
ocasionar aquestes alternatives al llarg del seu cicle de vida. L’estudi es
centra principalment en els plàstics d’origen biològic i els plàstics
biodegradables i compostables. L’estudi també analitza el marc legal
autonòmic i local relatiu als envasos, amb la finalitat d’identificar
debilitats i oportunitats per limitar el seu impacte negatiu, així com
àrees clau per millorar la regulació, control i accés a la informació.  

-  Elaboració del primer informe España hacia el residuo cero y el
consumo responsable. Situación actual e indicadores para la
transición.
 Un treball pioner que aporta una visió conjunta i transversal del model productiu i de consum a 
l’estat espanyol. L’informe conté un nou marc d’anàlisi amb vint-i-vuit indicadors que permeten 
valorar la situació estatal seguint aspectes estratègics per avançar cap al residu zero: prevenció i 
generació de residus, gestió i tractament de residus, consum, la responsabilitat ampliada al 
productor i l’economia circular.

- Elaboració de l’estudi Burilles de cigarreta. Impactes i oportunitats
des de la perspectiva ambiental, econòmica i normativa.
Aquest treball, desenvolupat durant els anys 2019 i 2020, posa el
focus en un residu poc estudiat i regulat fins al moment, tot i causar
greus impactes ambientals i econòmics. Aquest informe té com a
finalitat principal descriure quina és la situació actual pel que fa a la
generació i gestió dels residus de cigarreta a Catalunya i quins
impactes ambientals i econòmics generen. Així mateix també analitza
diverses mesures tècniques, econòmiques i legals que es podrien
implementar a Catalunya per reduir els impactes causats per
l’abandonament d’aquests residus, millorar la seva gestió i potenciar el
seu reciclatge. Durant l’any 2020 també s’ha fet un procès participatiu
obert a la ciutadania i a un grup d’experts per identificar sistemes i
mesures que es podrien implementar en el territori català per evitar
l’abandonament de les burilles i s’ha elaborat un webinar per presentar
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els principals resultats del treball i generar debat entorn aquesta temàtica.

- Redacció de l’estudi Anàlisi de la producció de residus associada a la cistella estàndard de la 
compra a Mallorca.
Aquest treball té la finalitat de donar a conèixer i analitzar els productes de la cistella de la compra 
estàndard de Mallorca en base a tres criteris: la procedència del producte,  l'accés a producte 
ecològic i la generació de residus associada. L’anàlisi s’ha realitzat per diferents tipologies 
d'establiments comercials i circuits de proveïment de l’illa, a fi d'identificar la vinculació entre els 
tipus d'establiments i l'oferta de determinats productes amb la intenció d’avançar cap el dret a 
consumir d’una manera més respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones.

- Elaboració de l’informe Recomanacions per l’adquisició, confecció i manteniment de les 
mascaretes reutilitzables.
Arrel de la pandèmia de la COVID19, el consum global de mascaretes d’un sol ús va créixer de 
manera extraordinària. Rezero ha elaborat l’informe per contribuir a aclarir quins tipus de 
mascaretes existeixen, de quina forma protegeixen, per a qui està recomanant el seu ús segons la 
tipologia i, concretament per facilitar informació concreta sobre l’ús de les mascaretes reutilitzables,
el seu ús, la seva neteja i manteniment o quins aspectes tècnics cal considerar a l’hora d’elaborar 
mascaretes casolanes. L’informe ha comptat amb la revisió de l’Institut d’Investigació Tèxtil i 
Cooperació Industrial de Terrassa - INTEXTER- UPC.
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3.3 Plans i projectes transformadors

3.3.1 Plans

En aquest àmbit, Rezero ha col·laborat amb diverses administracions i institucions en el disseny, 
elaboració i execució de plans de prevenció de residus. Els més destacats del 2020 són:

- Actualització del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals de Castellbisbal per encàrrec 
de l’Ajuntament de Castellbisbal.
El Pla inclou una introducció al concepte de prevenció de residus, una diagnosi actual de la 
generació de residus al municipi i la planificació de les actuacions de prevenció a executar en els 
propers anys.

- Elaboració del Pla Local de Prevenció de residus de Manacor per encàrrec de l’Ajuntament de 
Manacor.
El Pla inclou una introducció al concepte de prevenció de residus, una diagnosi actual de la 
generació de residus al municipi i la planificació de les actuacions de prevenció. També s’ha revisat 
l’ordenança de residus municipal i redactat una nova incorporant aspectes de prevenció de residus i 
consum responsable.

- Elaboració del Pla de Retorn d’envasos de begudes de Menorca encàrrec del Consell Insular de
Menorca.
La finalitat d'aquest Pla ha estat estudiar i analitzar quina és la millor manera d’implementar i 
executar un sistema de retorn d’envasos de begudes amb incentiu que s’ajusti a la realitat del 
territori menorquí, que permeti assolir elevats nivells de recollida selectiva dels residus d’envasos, 
així com donar resposta a part d’una problemàtica existent en la gestió dels residus d’envasos a 
l’illa, que es veu determinada per la insularitat i el turisme existent en el territori. S’ha elaborat una 
diagnosi, reunions amb agents clau i el disseny del sistema de retorn.

- Elaboració del Pla Executiu del Sistema de Dipòsit i Retorn d’Envasos al Zoo de Barcelona per 
encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
L’objectiu del Pla ha estat dissenyar i implementar un sistema de dipòsit i retorn (SDDR) d'envasos 
de begudes d'un sol ús per augmentar la quantitat i la qualitat dels envasos de begudes recuperats 
al Zoo de Barcelona. En el marc d’aquest treball s’han realitzat caracteritzacions de les papereres 
de resta i envasos del recinte del Zoo per determinar els nivells de recollida selectiva dels envasos 
de begudes previs a la implantació del sistema. Degut a que els resultats de recollida selectiva ja 
eren molt elevats s’ha decidit no continuar amb el projecte.

- Elaboració de la Diagnosi i Pla d’actuacions per la reducció de plàstics als mercats de 
Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
L’objectiu del treball ha estat analitzar el consum i generació d’envasos de plàstic d’un sol ús als 
mercats municipals de Barcelona i elaborar un Pla d’actuacions i línies estratègiques pel conjunt de 
mercats de la ciutat a desenvolupar al llarg dels tres propers anys i que implica a tots els agents 
involucrats: persones consumidores, paradistes, proveïdors i administració.
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- Elaboració del Projecte d’Ambientalització municipal per reduir el plàstic d’un sol ús a 
Viladecans per encàrrec de la Diputació de Barcelona.
Els objectius del projecte són: reduir el plàstic d'un sol ús al municipi de Viladecans, implicar tots els
agents del municipi i establir indicadors de seguiment per dimensionar la reducció de plàstics d’un 
sol ús al municipi. En el marc del projecte s’han definit les línies estratègiques, el públic destinatari i 
les actuacions per reduir la generació de plàstic d’un sol ús a Viladecans. Així mateix també s’han 
establert els indicadors per fer seguiment de les actuacions i del projecte.

3.3.2 Secretàries tècniques

Al 2020 Rezero ha continuat col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona assessorant i assumint la 
secretaria tècnica de diferents iniciatives municipals:

Secretaria tècnica de l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable, conjuntament amb 
Opcions.

Secretaria tècnica del programa Ens ho mengem tot d’Escoles + Sostenibles.

Secretaria tècnica de la Taula Plàstic Zero.

3.3.3 Projectes

Al llarg del 2019 Rezero ha desenvolupat diversos projectes transformadors ja sigui per iniciativa 
pròpia o per encàrrec. A continuació es destaquen alguns:

- Mapa Barcelona + Sostenible:
Durant el 2020 Rezero ha continuat participant en aquest projecte que té per objectiu localitzar i 
donar a conèixer iniciatives i/o recursos que contribueixen a la millora de l'entorn urbà, a la 
construcció d'una estructura social més equitativa i inclusiva i a l'enriquiment del teixit comunitari 
veïnal. Enguany s’ha participat en el projecte a través de l’aportació de contingut i de dues 
campanyes realitzades en col·laboració amb altres entitats del grup motor.

Per una banda, s’han creat nous punts d’interès pels  comerços certificats com a Comerç Verd i 
s’han revisats els creats amb anterioritat. Per altra banda, l’entitat ha participat en la primera 
col·lecció de Cromos del Mapa i en l’Enigmapa.

La primera es tracta d’una activitat realitzada amb l’escola FEDAC de Sant Andreu i que està 
impulsada per Raons, Espai Ambiental i Rezero. Aquesta actuació ha consistit en la descoberta de 
les iniciatives i espais sostenibles del barri per part de l’alumnat, a través de dues sessions 
dinamitzades per l’equip del Mapa, la investigació individual del Mapa, la cerca d’informació dels 
punts d’interès seleccionats, les rutes coordinades pel grup del Mapa per visitar aquests punts, i la 
creació d’un cromo per cada punt.

L’Enigmapa és una inicitiva impulsada per EspaiTReS que dona a conèixer el Mapa B+S i les seves 
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funcions a través d’un qüestionari online setmanal, que es pot respondre visitant el Mapa. El 
contingut d’aquest joc ha estat creat per diferents entitats del grup impulsor. Rezero ha elaborat el 
qüestionari de la primera setmana de juliol, en el marc del dia internacional lliure de bosses.

https://www.bcnsostenible.cat/web

- Autòpsia de residus:
L’autòpsia de residus és una actuació participativa (o performance) en la qual la ciutadania, vestits 
de cirurgians, obren les bosses de la fems de la ciutat i les ordenen. La classificació té com a 
objectiu visualitzar i conscienciar sobre la quantitat de residus que es generen (especialment en 
referència als productes d’un sol ús). D’altra banda, també permet destacar que la majoria dels 
residus que acaben a un contenidor de rebuig tenen destí finalista quan en realitat es podrien 
recuperar (compostar, reutilitzar o reciclar).

Enguany, s’ha col·laborat en la realització de dues Autòpsies de residus: una organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona dirigida a públic general i la segona amb la Universitat de Barcelona als 
estudiants.

En el cas de l’Autòpsia que ha realitzat l’Ajuntament de
Barcelona, des de Rezero s’ha aportat la idea original, la
metodologia per determinar les fraccions en funció del seu
potencial de reducció i reutilització, la logística de la
caracterització dels residus analitzats i les referències
audiovisuals per fer-ne difusió.

En el cas de la Universitat de Barcelona s’ha realitzat un
projecte d’Autòpsia de residus UB, que ha inclòs tres grans
blocs: una caracterització tècnica dels residus generats en
una facultat de la UB; la formació en línia sobre
comunicació ambiental per als estudiants participants en el
projecte; i elaboració de material audiovisual per al sorteig
‘Opina Kefaxoki UB’.

https://www.ub.edu/ossma/actualitat-medi-ambient/
autopsia-residus-20

https://www.ub.edu/ossma/tag/opinakefaxokiub

- Biblioteca de les coses:
Durant tot el 2020 Rezero ha engegat, conjuntament amb Nusos Cooperativa i un grup motor de 
veïnes i veïns de Sant Martí, la posada en funcionament de la primera Biblioteca de les coses de 
Catalunya. El servei ha funcionat amb èxit durant l’any 2020, exceptuant els mesos que va durar 
l’estat d’alarma que va portar al tancament temporal de la Biblioteca de les Coses. Durant el darrer 
any s’ha atès a les usuàries del servei, s’han recepcionat, reparat i catalogat objectes, presentat el 
projecte a entitats i persones interessades i s’han realitzat tallers de reparació i consum 
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responsable. També s’ha posat en funcionament l’eina de traçabilitat dels objectes.

La Biblioteca de Coses replica les Libraries of Things de països com Estats Units, Alemanya, 
Holanda, Anglaterra, Canadà, Eslovènia, República Txeca o Austràlia. Les “Library of Things” són 
espais comunitaris on els veïns poden endur-se en préstec o compartir objectes i alhora es poden 
formar sobre com utilitzar-los i reparar-los. El funcionament és senzill: l’espai disposa d’objectes i la
ciutadania en demanen l’ús durant un període de temps. Cada usuari pot sol·licitar el préstec d’un 
nombre determinat d’objectes de manera simultània. Aquesta biblioteca ofereix objectes que són 
utilitzats amb poca freqüència i que permeten un alta rotació d’ús, com ara eines de bricolatge o 
jardineria, objectes d’oci i material ortopèdic, entre

d’altres.

- Idees circulars, resultats rodons: 
Arrel de la crisi generada per la COVID19 Rezero ha iniciat una campanya per visibilitzar les 
iniciatives balears que duen a la pràctica accions inspiradores i referents en la prevenció de residus i
el consum responsable. La primera fase es va iniciar en motiu del dia del Medi Ambient amb la 
recerca i divulgació de bones pràctiques en prevenció de residus a les illes durant l'estiu, i ha 
culminat en la celebració de la Primera Edició dels Premis Rezero a les Illes Balears a finals de 
tardor.

La finalitat de la campanya és promoure un   model   d'economia   circular   basada   en   el   residu   zero que 
pogués inspirar noves oportunitats, estalviar recursos i generar nínxols de feina de valor social i 
ambiental. Per fer-ho, s’han cercat iniciatives empresarials innovadores o referents en prevenció i 
reutilització de residus a les Illes Balear, s’ha donat visibilitat i difusió a l'oferta de consum conscient
i responsable a les Illes Balears, servint de font d'inspiració i facilitant l'establiment de sinèrgies 
amb altres iniciatives balears.

La campanya Idees Circulars, Resultats Rodons s'ha difós a les xarxes socials, web i butlletí 
mitjançant vídeos i fitxes amb entrevistes, utilitzant un llenguatge i una actitud proactiva envers les 
expectatives de futur i oferint exemples d'opcions viables que avancen cap al Residu Zero a les Illes.
A nivell estratègic ha permès crear complicitats amb el sector social, productiu i del comerç, i 
ampliar la base per impulsar una estratègia d'incidència política a favor de la prevenció de residus.  

La campanya ha permès identificar al 2020 15 iniciatives referents en prevenció de residus a les 
Illes Balears. L’ecoedició de llibres, la producció local i ecològica d'aliments, l'eliminació dels 
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productes d’un sol ús dins una cadena hotelera, la venda a granel d'aliments i detergents, la 
producció de iogurts en envàs retornable, la reparació de mobles i electrodomèstics, el 
reaprofitament de retalls i materials tèxtils per fer roba nova, etc, són alguns dels exemples que 
posen en valor els productes, els materials i els recursos per mantenir-los dins l’economia durant el 
màxim de temps possible, reduint la generació de residus i l'impacte de l'extracció de noves 
matèries.

- Protocol per la reutilització: 
Rezero ha treballat amb diferents administracions i cadenes de distribució que operen a Catalunya 
per elaborar el “Protocol per garantir el dret de les persones consumidores a comprar amb elements
reutilitzables”. Aquest Protocol pretén facilitar la incorporació de pràctiques que facin possible la 
compra a granel o l’envasat del producte en el punt de venda mitjançant envasos reutilitzables que 
aporti la persona consumidora -com bosses i carmanyoles. Al mateix temps, es pretén 
homogeneïtzar criteris per eliminar l’ús d’envasos o materials innecessaris a l’hora de comprar a 
granel i la recuperació d’envasos reutilitzables als comerços i supermercats que operen a Catalunya.

El 2020 s’han dut a terme 3 sessions plenàries que han comptat amb l’assistència de persones 
representants tant de diferents cadenes de grans superfícies com associacions d’empreses 
distribuïdores, organitzacions de comerç i administracions dels àmbits de residus, seguretat 
alimentària, consum i comerç entre d’altres. Addicionalment s’han realitzat reunions 
individualitzades amb alguns dels membres del grup de treball així com consultes a altres 
administracions. La redacció del Protocol ha pretès donar resposta a les temàtiques clau i dubtes 
identificats al llarg d’aquestes trobades. En especial, i amb el suport de les administracions de 
l’àmbit de seguretat alimentària s’ha buscat aclarir aquelles qüestions relacionades amb la 
responsabilitat dels establiments i les persones consumidores en quant a la higiene i possibles 
contaminacions creuades resultants d’aquesta pràctica. 

El Protocol, que es farà públic el 2021, estableix una sèrie de compromisos obligatoris que han de 
complir les organitzacions signants així com una sèrie de recomanacions per anar més enllà en el 
foment de la reutilització en els seus establiments. 

pàg. 21

Memòria Activitats 2020



- Barcelona Showcase:
Amb el suport de Zero Waste Europe i en col·laboració amb l’Alianza Residuo Cero, Rezero ha 
exposat actuacions de l’Ajuntament de Barcelona en aspectes de prevenció de residus i n’ha 
compartit els resultats.

Ressaltant pràctiques de residu zero que poden ser adoptades per ajuntaments de municipis de 
diferents tipologies, Barcelona Showcase pretén posar en valor el potencial de les administracions 
locals pel que fa a la gestió sostenible dels residus municipals i els recursos, així com inspirar 
administracions, entitats i a la societat civil per avançar cap a la reducció i l'aprofitament progressiu
dels residus com a recursos i aconseguir uns municipis residu -i emissions- zero.

Alhora, s’ha donat suport a la creació d’una Calculadora d’Emissions i a la iniciativa de Zero Waste 
Europe per testar la nova Certificació Ciutats Residu Zero.

- Pacte per la reutilització:
El 2019 Rezero va organitzar una jornada a Palma per explorar les oportunitats que la recent 
aprovada Llei de Residus i Sòls Contaminats ofereix per la prevenció i el foment de la reutilització a 
les Balears i promoure la constitució d'un Pacte. La jornada pretenia convocar persones, entitats, 
empreses, organitzacions i administracions interessades en avançar en la reutilització i l'economia 
circular de les Illes. Hi varen assistir un total de 35 persones de 22 entitats diferents i hi va haver un
elevat grau de participació.

Arrel de la jornada es va constituir un grup impulsor per la creació d'un Pacte per la reutilització a 
Balears, un acord de col·laboració entre diferents agents socials i econòmics per fomentar la 
reutilització a les Illes Balears, que actualment compta amb 14 entitats membres que es van reunint
periòdicament.

Les activitats realitzades al llarg del 2020 han consistit bàsicament en reunions periòdiques per 
definir el Manifest i cercar adhesions, així com també per consolidar algunes accions conjuntes. A 
nivell d'actes públics, donades les restriccions imposades per la COVID19 aquest any simplement 
s'han organitzat dues accions, en motiu del Repair Day i de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, i comunicant a través de la premsa la importància d'apostar per la reutilització en aquest 
moment d'inflexió.

3.3.4 Formació i assessorament

- Formació docents escoles ecoambientals
A principis del 2020 Rezero ha impartit el curs de formació Com afecta la Llei 8/2019, de residus i 
sòls contaminats de les Illes Balears, al teu centre educatiu, per encàrrec de la Direcció General de 
Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes 
Balears. El curs ha estat dirigit als docents que exerceixen en centres educatius inscrits al 
Programa de centres ecoambientals durant el curs escolar 2019 – 2020.

El curs s’ha estructurat en dues fases. Una presencial al mes de febrer on s’han realitzat tres 
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sessions teòriques acompanyades de dinàmiques en grup i una fase pràctica on els participants han
dut a terme una activitat de transferència i aplicabilitat de la formació rebuda. En total s’han 
realitzat cinc cursos: dos a Palma, un a Inca, un a Eivissa i un altre a Menorca.

- Recomanacions per la prevenció i gestió de residus en l’etapa de
la represa (Agència de Residus de Catalunya) 
L’augment extraordinari, i en ocasions innecessari, de l’ús d’elements d’un sol ús -com guants, 
mascaretes o envasos monodosi i de take away durant la pandèmia per la COVID19 han comportat 
un augment de residus d’aquests materials. A fi de prevenir aquests residus, l’Agència de Residus de
Catalunya ha encarregat a Rezero l’elaboració de recomanacions per a prevenir la generació de 
residus en els sectors de l’hostaleria, el comerç, les perruqueries i els centres d’estètica i la 
ciutadania durant l’etapa de la represa post COVID19, així com per a la correcta gestió dels residus 
generats. 
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3.4 Iniciatives legislatives
En aquest àmbit, es pretén crear un marc referent amb els diferents governs i parlaments des d’on 
vincular les actuacions de prevenció de residus i consum responsable desenvolupades a cada regió i
impulsar noves iniciatives normatives.

L’any 2020 l’activitat d’incidència normativa s’ha centrat en el desplegament de la Llei de Residus i
Sols contaminats de les Illes Balears, en el grup de treball d’envasos de l’Agència de Residus de 
Catalunya i en el procés de participació i presentació d’esmnes i propostes per a la futura Llei de 
Residus i Sols Contaminats estatal.

En l’àmbit balear, la  pandemia de la COVID19, ha incidit sobre la Llei en relació a l’entrada en vigor 
d’alguns dels seus articles més vinculats a la prevenció de residus previstos per l’1 de gener de 
2021. Així, el Govern de les Illes Balears va establir que s’endarreria la seva posada en marxa tants 
dies com durés el periode d’estat d’alarma per part del govern espanyol.

Durant aquest temps i en paral·lel amb altres actuacions de Rezero s’ha fet un seguiment de les 
indicacions sanitàries de diferents institucions (europees, estatals, balears i catalanes) que 
poguessin afectar el progrés de la prevenció de residus al nostres territoris, així com sobre l’evolució 
de la generació de residus i la recollida selectiva durant aquest periode a les Illes Balears i a 
Catalunya.

A nivell de Catalunya, al llarg del 2020 s’ha desenvolupat el grup de Treball d’Envasos de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Rezero hi ha participat activament al llarg de les diferents 
sessions amb la presentació de diversos estudis i iniciatives de l’organització com: 

El projecte Rewine, conjuntament amb Inèdit

Resultats del Projecte Cadaqués Retorna

Estudi sobre l’estalvi econòmic als ens municipals dels Sistemes de Retorn

Campanya Salut de Plàstic

Estudi d’Indicadors Catalunya cap al Residu Zero

També a nivell català Rezero ha treballat en el projecte “Democràcia activa a Barcelona per la 
nova Llei de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya”, subvencionat per l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquesta ha consistit en l'adopció i programació d'una plataforma Decidim pròpia per 
l’entitat (https://decidim.rezero.cat/) i la seva preparació com a eina per dinamitzar el procés de 
participació i debat engegat des de Rezero al voltant de la nova Llei de Prevenció i Gestió de 
Residus i l’Ús Eficient dels Recursos de Catalunya. El procés pretén identificar i prioritzar punts clau
que haurien de ser incorporats en la nova legislació per donar-ne trasllat a les administracions 
responsables. 

A nivel d’Estat espanyol, durant la pandèmia, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
demográfico (MITERDE) ha portat a terme diversos processos participatius en el marc de 
l’Avanprojecte de Llei de Residus i Sòls contaminats que es preveu aprovar al Congrés al 2021.
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Així, durant el 2020 Rezero ha elaborat i presentat diversos document s’al·legacions sobre el text de
l’Avantprojecte de Llei i també ha fet les seves aportacions normatives per a un futur Real Decret
d’Envasos o l’Impost del plàstic d’envas d’un sol ús, entre d’altres.
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3.5 Comunicació

3.5.1 Nova eines de comunicació: Web i CRM

Per una banda, s’ha presentat una nova pàgina web amb estructura clara i amb un disseny modern i
atractiu.  I, per altra banda, la cooperativa Sinèrgia, a partir d’una eina de programari lliure, se li ha 
facilitat a Rezero la gestió dels contactes de totes les persones amb les que ens hem relacionat al 
al llarg dels anys (locals i supramunicipals), partits polítics, empreses, entitats i mitjans de 
comunicació, així com persones a títol personal, principalment de Catalunya i Balears.

3.5.2 De l’acte Rezero als webinars de Rezero 15 anys

Enguany Rezero s’ha vist afectat per una situació excepcional, la 
pandèmia, que ha obligat a canviar el que hi havia previst per celebrar 
els 15 anys de trajectòria.

L’acte que es realitza anualment només pren sentit quan es fomenta el
contacte i la xarxa de persones de Rezero. No s’ha volgut fer un acte 
en pantalla sense interacció i s’ha pensat una cosa diferent per 
celebrar els 15 anys. I és que, després d'aquests 15 anys de portar a 
debat la necessitat d'un canvi de paradigma en el model de producció i
consum, s’ha celebrat compartint, mitjançant diferents Webinars, de 

coneixement innovador i de projecció, per una banda; i augmentant la xarxa amb entitats, empreses,
administracions i ciutadania que han seguit i han confiat en el criteri i rigorositat de Rezero.

Dimecres 21 Octubre de 16.30 a 18h /Canviem les regles. Visions transformadores entorn
els productes menstruals/

Quins productes s’utilitzen i es posen en contacte amb el nostre cos durant la regla? En aquest 
webinar s’ha parlat amb dones que treballen per canviar les regles, des de l’òptica de la salut, 
l’economia, l’educació, el medi ambient i de les seves implicacions socials.

Dimecres 4 de novembre de 16.30 a 18h /Turisme d’usar i llençar/

Les  economies  locals  del  Mediterrani  depenen  en  bona  part  del  turisme.  No  obstant,  aquesta
activitat suposa també una gran càrrega ambiental i pot arribar a significar el 8% de la generació
de residus de les localitats. Per això, des de Rezero es planteja si és possible un turisme residu zero.
Amb aquest webinar s’ha volgut apropar a la visió crítica del turisme massificat i mostrar estratègies
i alternatives que ja s’apliquen a Catalunya i les Illes Balears per promoure el turisme sostenible i
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sense residus. Però, té oportunitats de futur el turisme sostenible a llarg termini? És la pandèmia de
la COVID19 una oportunitat per canviar el rumb del turisme?

Dimecres 18 de novembre de  12 a 13.30h  /Burilles  de cigarreta,  un petit  residu que
requereix gran atenció/

Les burilles de cigarreta no són actualment una prioritat en l’agenda política de la prevenció i gestió
de residus, tot i ser un dels residus més abundants en la brossa dispersa d’entorns naturals i urbans
i  causar  greus  impactes  ambientals,  degut  a  la  seva  composició  material  i  l’acumulació  de
substàncies tòxiques i elevats costos de neteja i gestió per a l’administració.

En aquesta conferència s’ha presentat quina és la situació actual pel que fa a la generació i gestió
dels  residus/burilles  de  cigarreta  a  Catalunya,  quins  són  els  principals  impactes  ambientals  i
econòmics que poden ocasionar i s’ha debatut sobre quines mesures es poden implantar per reduir
els seus impactes, facilitar la seva recollida i possible tractament.

3.5.3 Presentació de #gentRezero

Aquest any, s’ha iniciat un projecte per trobar un grup de persones que recolzen la missió, la visió i 
l’aposta de Rezero cap a la transformació cap a la societat Residu zero, des d’una perspectiva 
àmplia: lobby, coneixement i l’aportar solucions. S’ha considerat molt interessant comptar amb un 
grup de persones que volen portar alhora un estil de vida Residu Zero i que tenen interès i curiositat 
per conèixer i provar noves propostes i estar informades de les novetats, volen descobrir 
alternatives, provar-les i veure com funcionen.

Per donar a conèixer la nova actuació, aquest any s’ha realitzat un vídeo i una campanya a 
comunicació a xarxes. https://www.youtube.com/watch?v=rdyDL2n2tW0
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3.5.4 Impacte a xarxes socials i mitjans de comunicació

A nivell de xarxes socials s’ha intensificat la presència i hi ha hagut un increment dels seguidors:

     Twitter – de 5468 a 5954 seguidors/es

    Facebook – de 4279 a 5005 seguidors/es

    Instagram – de 3722 a 4587 seguidors/es

    Youtube – de 329 a 347 seguidors/es

    LinkedIn – de 278 a 485

Al  2020  Rezero  ha  tingut  presència  als  mitjans  de  comunicació  amb  més  audiència  i  lectors,
principalment amb la campanya Salud de Plástico, l’informe sobre Mascaretes reutilitzables o la
relació que hi ha hagut entre la pandèmia i la generació de residus, els resultats del projecte reWINE
i la presentació de la campanya Nou Període.

Els mitjans on s’ha estat present al 2020 són:

    Televisió: TV3, RTVE, Betevé, TV Badalona

    Diaris i radios: La Ser, La Vanguardia, Diari de Terrassa, Punt Valles, Diari ARA , Vilaweb, IB3 TV,
Xarxanet,  RAC1,  Europa  Press,  Eldiario.es,  Radio  4,  El  Confidencial,  Huffington  post,  Món
sostenible,  Residuos  proessional,  Biosfera  Menorca,  EL  PAIS,  Diario  de  Mallorca,  Mallorca
confidencial, Formentera avui, Efeverde, El diari de la sanitat, Catalunya Plural, 20 minutos, Cope,
ABC, Cuerpomente, El Periódico, El Castell, La Directa, ARA Balears
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3.6 Participació a organismes i processos

D’àmbit català:

Consell de Direcció de l’Agència de Residus

Consell de Sostenibilitat de Barcelona. Membres de la comissió permanent

Consell de Consum de Barcelona

Plataforma per la reducció del malbaratament alimentari

Barcelona + Sostenible

Mapa Barcelona + Sostenible

Comitè Estratègic Català del projecte INTERREG SUBTRACT

Taula Plàstic Zero

Alimenta. Un projecte global per a l’alimentació social

D’àmbit estatal:

Retorna

Plataforma per la reducció de residus de les Illes Balears

Per una mar sense plàstic

Alianza Residuo Cero
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D’àmbit europeu/internacional

ACR +. Associació de les ciutats i regions per la gestió sostenible dels residus

EEB- Bureau Europeu pel Medi Ambient

Zero Waste Europe

Break Free From Plastic

pàg. 30

Memòria Activitats 2020



info@rezero.cat
 Tel.936686107
C.Bruc, 91 4t 1a

08009 Barcelona

Persones de contacte:

Elena Diez
elenad@rezero.cat
676 718 385 
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